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 Êวัสดทีานผูอานวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ฉบับท่ี 4 ประจําเดือน มีนาคม - 
เมษายน 2559 ขอตอนรบัเขาสูการเปดภาคเรยีนใหม ประจาํปการศกึษา 2559 โดยมหาวทิยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร มีกําหนดการเปดภาคเรียนท่ี 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1, 2 และ 3 และกําหนดเปดภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป 
และ 5 ป ชั้นปที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน) ชั้นปที่ 2 และ 3 ในวันท่ี 15 
สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดเปด
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 0-5570-6555 ตอ 2010 
 วารสารประชาสมัพนัธ Kpru News ฉบบัที ่4 นี ้เรามกีารดาํเนนิงานดานศลิปวฒันธรรมไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลาย
วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 และเน่ืองในวันอนุรักษมรดกไทย โครงการอบรม
คายเยาวชนนาฏศิลปอาเซียน, กิจกรรมสัมมนาและการแขงขันกีฬาผูนํานักศึกษาราชภัฏ
ภาคเหนือ 8 สถาบัน, กิจกรรม Improve your English, Improve your life โดยอาจารย
คริสโตเฟอร ไรท เปนวิทยากร, กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “สงกรานตราชภัฏ 2559”, 
กิจกรรม Kpru Cleaning Day “คืนความสะอาดสูราชภัฏ” เปนตน ติดตามขาวสารท่ีนาสนใจได
ในวารสารประชาสัมพันธ Kpru News ฉบับนี้คะ แลวพบกันใหมฉบับหนา ขออวยพรใหทาน
มีสุข สุขภาพดี ปราศโศก ทุกขโรคภัย เทอญ

วสดทานผอานนวารสารประชาสมพนธ Kppru News ฉบบท 4 ประจาเดดอน มนาคมวัสดีทานผอานนวารสารประชาสัมพันธ Kppru News ฉบับท่ี 4 ประจําเดดือน มีนาคม

บทบรรณาธิการ

ที่ปรกษา
รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และคณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บรรณาธการ
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข 
หัวหนางานประชาสัมพันธ

กองบรรณาธการขาว
นางสาววรรณภา  รอดจันทร
นายสมศักดิ์  พูนใจสม
นางสาววภา  รักไทย

จัดทําโดย
งานประชาสัมพันธ
มหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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  แนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัฉบบันี ้ขอกลาวถงึการพฒันาบคุลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรใหมคีณุวฒุทิีส่งูข้ึน ซึง่สภามหาวิทยาลัย
ใหความเหน็ชอบแลว ดวยการสงเสรมิสนบัสนนุบคุลากรทัง้สายวชิาการ และ
สายสนับสนุน ใหมีโอกาสเรียนตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ซึ่งสายวิชาการนั้นมีทุนสนับสนุนถึงปริญญาเอกเลย โดยผูมีสิทธิขอรับทุน
การศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

 (1) เปนบคุลากรผูปฏบิตังิานประจาํในมหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร 
และปฏิบัติงานตอเนื่องติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป เมื่อนับถึง
วันเริ่มเขาศึกษาตอ
 (2) มอีายไุมเกนิ 50 ปบรบิรูณ เมือ่นบัถงึวนัเริม่เขาศกึษาตอ หากอายเุกนิ 
50 ป แตไมเกิน 55 ปบริบูรณ เมื่อนับถึงวันเริ่มเขาศึกษาตอ และเปน
การศึกษาตอที่ไมกระทบตอการปฏิบัติราชการ ตองไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเปนรายกรณี
 (3) ไมเปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
อยูในขณะทีข่อรบัทนุการศกึษานี ้ยกเวนการไดรบัทนุแตเพยีงบางสวนไมเตม็
จํานวน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน

 (4) สาํหรบัผูทีเ่คยไดรบัทนุของมหาวทิยาลยั หรอืทุนการศกึษาประเภทอืน่
ของรัฐบาลที่อยูระหวางการปฏิบัติงานเพ่ือชดใชเงินทุนตามสัญญา จะตอง
ปฏบิตังิานเพือ่ใชทนุมาแลวไมนอยกวากึง่หนึง่ของระยะเวลาทีต่องปฏบิตังิาน
ใชทุนตามสัญญา
 อัตราการจายเงินทุนการศึกษา ใหจายเปนคาใชจายในการศึกษาตามท่ี
จายจริงสําหรับแตละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรในวงเงินท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ซึ่งไมเกินวงเงินคาใชจายตลอดหลักสูตร ดังนี้
 (1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท
 (2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ตางประเทศ ไมเกิน 500,000 บาท
 (3) ทนุการศึกษาระดับปรญิญาเอก ภายในประเทศ ไมเกนิ 400,000 บาท
 (4) ทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ไมเกิน 1,500,000 บาท
 ในกรณีที่เปนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่หลักสูตร
กําหนดใหเรียนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และรับปริญญาจาก
ตางประเทศ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากําหนดอัตราเงินทุนการศึกษา 
ใหเกินกวาอัตราที่กําหนดไวใน (1) หรือ (3) แลวแตกรณี ไดตามความเหมาะสม 
แตทั้งน้ีตองไมเกินอัตราการจายเงินทุนการศึกษาที่กําหนดไวใน (2) หรือ (4) 
แลวแตกรณี

รองศาสตราจารยสุวทย  วงษบุญมาก
อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมือ่ผูขอรับทนุการศึกษาสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่ไดรับทุนการศึกษาแลว ผูรับทุนการศึกษา
ตองปฏบิตัริาชการชดใชทนุในสาขาทีไ่ดรบัทนุการศกึษา 

หรอืตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาํแพงเพชร เปนระยะเวลาตอเนือ่งไมนอยกวาสองเทา
ของระยะเวลาที่ไปศึกษาตอ
 ในกรณีที่ผูรับทุนการศึกษาไมสามารถปฏิบัติ
ราชการชดใชทนุการศกึษาได ผูรบัทนุการศกึษาจะตอง
ชดใชเงินคืนใหกับมหาวิทยาลัยเปนจํานวนสองเทา 
ของจํานวนเงินที่ไดรับทุนการศึกษา พรอมดอกเบ้ีย
ตามกฎหมาย ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับแต
วันที่สําเร็จการศึกษา
 สาํหรบัขอมลูและรายละเอียดอืน่ๆ นอกเหนือจาก
ที่กลาวมาน้ี สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดที่งานการ
เจาหนาทีแ่ละนิตกิาร สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏักาํแพงเพชร โทรศพัท 055-706555 ตอ 1103   

สารจากอธิการบดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับสํานักงาน
วฒันธรรมจงัหวดักาํแพงเพชร องคการบรหิารสวนจงัหวดั

กําแพงเพชร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานสุโขทัย 

สาํนกังานการทองเทีย่วและกฬีาจงัหวดักาํแพงเพชร มหาวทิยาลยั
ศรีประทุม ขอนแกน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางยัง่ยนื (อพท.4) และพิพธิภณัฑสถานจังหวดักาํแพงเพชร

เฉลมิพระเกียรต ิ(เรอืนไทย) จดัโครงการอบรมคายเยาวชนนาฏศิลปอาเซียน 
ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 เนื่องในวันอนุรักษมรดกไทย 

โดยมี นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
เปนประธานในพธิเีปด พรอมดวย นายธาน ี ธญัญโภชน ผูวาราชการจงัหวดักาํแพงเพชร 

นายพีรพน  พิสณุพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมน้ีจัดขึ้น

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาระหวางไทยและอาเซียนไดศึกษาเรียนรูนาฏศิลปอาเซียน
รวมกนั พรอมเขาคายเพือ่ฝกปฏบิตันิาฏศลิปอาเซยีน ภายในงานประกอบดวย มหกรรม

อาหารพื้นบานเมืองกําแพงเพชร “ÁÃ´¡¡ÒÃ¡Ô¹¶Ôè¹ä·Â àª×èÍÁÊÒÂãÂÊÙ‹ÍÒà«ÕÂ¹” 

กจิกรรมการแสดงนาฏศลิปอาเซยีน พธิมีอบโลประกาศเกยีรตคิณุ ใหกบันกัเรยีนชมุนมุ

นาฏศิลปศูนยจริยศึกษา สธ.กําแพงเพชร เปนตน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย)
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนเจาภาพผูนํานักศึกษา ราชภัฏภาคเหนือ 
8 แหง จัดกิจกรรมสัมมนาและการแขงขันกีฬาผูนํานักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ประจําป 2559 

ระหวางวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2559 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อใหผูนํานิสิต นักศึกษาจากองคการบริหารนักศึกษาและ

สภานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ทัง้ 8 แหง ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดประชุมวางแผน
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษารวมกัน และเพื่อสรางขีดความสามารถในดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกลุมภาคเหนือ ทั้ง 8 แหง ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

2559
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 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Improve your English, Improve your Life ณ หองประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ โดยเชิญวิทยากรพิเศษ อาจารยคริสโตเฟอร ไรท กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสและสรางเวที

สาํหรับนกัศึกษาไดนาํเสนอความรู ความสามารถดานภาษาตางประเทศ และพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหดยีิง่ขึน้

 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน มหา



 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2559 โปรแกรมวชิาการตลาด 

รวมกับโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 

จัดกิจกรรมการพัฒนากลุมผูผลิต และผูประกอบการ
ผลติภัณฑชมุชน เร่ือง “การสือ่สาร และการสรางแบรนด
ผลิตภัณฑชุมชน” ซึ่งกิจกรรมน้ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูผลิต

และผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน ใหมีความรู 

ความสามารถไปใชเปนหลักในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพและบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการในรายวิชาที่เกี่ยวของ ณ หองประชุม

ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาการตลาด
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 เมือ่วันที ่21 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จัดพิธีรดน้ําดําหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เนื่องในวันปใหมไทย 

ณ ลานหนาหองประชุมอาเซียน ชัน้ 9 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

(อาคาร 14) และในวันที่ 27 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ 

จัดกิจกรรมสงกรานตราชภัฏกําแพงเพชร โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพือ่เปนการอนุรกัษวฒันธรรมประเพณีของไทย นบัเปนโอกาสอันดี

ที่อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ไดรวมขอพรจากอธิการบดี และ

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในงานประกอบไปดวย 

ขบวนแหนางสงกรานต ทั้ง 5 คณะ กิจกรรมประกวดนางสงกรานต 
กจิกรรมประกวดรองเพลงลูกทุง สากล กจิกรรมประกวดกอเจดียทราย 

เปนตน ณ ลานอาคารเรียนรวมและอํานวยการ (อาคาร 14)

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน 2559
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม
เสรมิประสบการณใหนกัศกึษาปรญิญาเอก เรือ่ง “การวจิยัเชิงคณุภาพ

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” ระหวางวันที่ 19 - 20 
มีนาคม 2559 โดยเชิญ ดร.พินิจ  ลาภธนานนท จากสถาบันวิจัย

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนวิทยากรในการบรรยาย เพือ่ใหนกัศึกษา

ระดับปริญญาเอกไดแนวคิดใหมๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพและชวยใน
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหมีความกาวหนาและมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น ณ หองเรียนปริญญาเอก 1 ชั้น 8 อาคาร 12

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 กองกลาง สํานักงาน

อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร จดัโครงการ 
KPRU Cleaning day “¤×¹¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÊÙ‹ÃÒªÀÑ¯” 
เนือ่งในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน โดยมีบคุลากร

กวา 50 คน รวมใจกันทําความสะอาดมหาวิทยาลัย 

โดยการกวาด - เก็บขยะ และทําความสะอาดเสนทาง

การสัญจรภายในมหาวิทยาลัย
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 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ

ถวายเปนพระราชกุศล เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพ 

61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ณ หองภัตตาคาร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

 เมือ่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 กองพฒันานกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดักิจกรรมปจฉมินเิทศ

ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษากอนเขาสูการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา

ใหนักศึกษาไดรับความรู และประสบการณ รวมท้ัง
เตรียมความพรอมกอนออกไปสูตลาดแรงงาน ใหสามารถ

นาํความรูไปใชในการสมคัรงาน การประกอบอาชพี และ

ใชในชวีติประจาํวนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ ณ หองประชมุ
ราชพฤกษ (ชั้น 3) อาคารทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร

วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
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 ศนูยวจิยัและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรจัดโครงการบริการวิชาการ : 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรม

ความรูพืน้ฐานทางกายภาพบําบดั ระหวาง

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้
จดัข้ึนเพือ่เสริมสรางความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 

แกคณะครแูละบคุลากรศนูยการศกึษาพเิศษ 

ประจําจังหวัดกําแพงเพชร ณ หองประชุม

กาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปงกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงต้ัง

ใหมแีละเล่ือนเปนวิทยฐานะ ประจําป 2559 รุนที ่19 ระหวางวันที ่19 - 22 
เมษายน 2559 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ

พัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ณ หองประชุมเพชรเพทาย อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร
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 เมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 2559 สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดจัดประชมุ Video Conference 

“นายกรฐัมนตรพีบเพือ่นครแูละบุคลากรทางการศกึษา” 
เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดย

การถายทอดสดผาน ETV และระบบ TELE Conference 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

กําแพงเพชรรับชมพรอมกันทั่วประเทศ ณ หองประชุม

ราชพฤกษ ชัน้ 3 อาคารทปีงกรรศัมโีชต ิมหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร โดยกิจกรรมน้ีมผีูเขารวมประชุม ประกอบดวย

ครูในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 2,100 คน จากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 41

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 โปรแกรมเทคโนโลยีกอสราง 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม จดัการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตักิาร 

เรื่อง “¡ÒÃÍºÃÁ¤ÃÙª‹Ò§¡‹ÍÊÃŒÒ§ã¹âÃ§àÃÕÂ¹” ประจําป 2559 
ณ หองประชุมทองกวาว อาคารทีปงกรรัศมีโชติ กิจกรรมน้ี

จัดขึ้นเพื่อเปนการบริการวิชาการดานการกอสรางใหแกครูชาง

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา และเพ่ือสงเสริม

ใหอาจารยและนักศึกษามีสวนรวมในการเผยแพรความรูที่ได

จากการเรียนการสอนไปใชในทองถ่ิน ซึง่มผีูเขารวมอบรม จาํนวน 
74 คน จาก 53 โรงเรียน และไดรับเกียรติจากบริษัท ผลิตภัณฑ

และวัตถุกอสราง จํากัด มารวมเปนวิทยากรในการใหความรู

แกผูเขารวมอบรม
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ผศ.บุญลอม  ดวงวิเศษ
คณะครุศาสตร

ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส
คณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน
คณะวิทยาศาสตร


